XIVMEЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИИЗПЪЛНИТЕЛИ
НА КЛАСИЧЕСКИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
12 -14 АПРИЛ 2019 г., гр. ПЕРНИК
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме, фамилия:
Дата и година на раждане:
Град,Държава:
Адрес:
Телефонен номер:
Имейл:
Учебно заведение (школа,училище,институция; частен ученик):
Адрес на учебното заведение:
Телефонен номер:
Имейл:
Инструмент:
Преподавател:
Телефонен номер:
Имейл:
Корепетитор:
Телефонен номер:
Имейл:
Програма за участие /моля, отбележете времетраенето на всяко
произведение/
1.
(автор и произведение,времетраене)
2.
(автор и произведение,времетраене)
3.
(автор и произведение, времетраене)

Категория, в която ще се яви участникът:
Категория „А” – любители или категория „Б” – специализирани музикални
училища
Вашият отговор:
Възрастова група:
Дата:
Документи за участие:
1.Заявка за участие
2.Една снимка с добра резолюция (минимум 300 dpi – формат jpeg ) в отделен
файл с трите имена на участника
3.Сканирано копие от документа за платена такса за участие от:
- 45. 00лева за индивидуален изпълнител;
- по 30.00 лева за всеки участник от ансамблите
Формат на сканираните документи: pdf, jpeg
Приемат се само заявки,изцяло попълнени в настоящата бланка по
електронен път във формат документ на ,,Word’’ и окомплектовани с
необходимите документи като отделни прикачени файлове, изпратени на
e-mail: schoolofarts@abv.bg
ВАЖНО: Копия от акт за раждане или лична карта на участника няма
да се изпращат по електронен път, а ще се представят лично в момента
на регистрация на участника в конкурса.
Таксата за участие се внасяпо банков път с платежно нареждане за плащане
към бюджета по банкова сметка на
ОК Дворец на културата: IBAN: BG50CECB97903136296500
Банка: ЦКБ Перник – BIC: CECBBGSF
Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват:
Името – собствено, бащино и фамилно на участника в конкурса
За „основание за плащане” се изписва: „Такса за участие в музикален
конкурс” .
Краен срок за плащане и за подаване на документи за участие в
конкурса е до 12. 03. 2019 година включително.
Графикът за реда на явяване на участниците ще бъде публикуван на сайта на
Общински комплекс Дворец на културата след 05.04.2019 годинаhttp://www.palacepernik.com/
За допълнителна информация: schoolofarts@abv.bg;
Телефони:+359885 262610, +35976600333, +35976604283

